
Pořadové číslo: 20/3.2.2.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí – částí pozemku 5290/103, ost. plocha, o 

výměře cca 22 m2, p.č. 5290/2, ost. plocha o výměře cca 378 m2, oba v k.ú. Přerov, z 
majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460. Na 
bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním 
městem Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, jako budoucím 
obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
25343246, jako investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do 
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí investor. Části pozemků budou převedeny za 
účetní hodnotu pozemků.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 
základě tohoto právního jednání.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit bezúplatný převod částí pozemku 
uvedeného v návrhu usnesení.

Koordinační skupina

Koordinační skupina projednala žádost dne 1.7.2016 a doporučila schválit záměr  převodu částí 
pozemků uvedených v návrhu usnesení.

Komise pro záměry

Komise pro záměry projednala žádost dne 11.7.2016 a doporučila Radě města Přerova schválit záměr 
převodu. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala žádost na 49. schůzi dne 14.7.2016 a schválila záměr bezúplatného 
převodu  nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova  -  částí pozemků uvedených v návrhu 
usnesení. Záměr převodu byl zveřejněn na Úřední desce Magistrátu města Přerova v době od 18.7.do 
1.8.2016. Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 24.8.2016 doporučila Zastupitelstvu města 
Přerova schválit bezúplatný převod.

Důvodová zpráva:

Pozemky uvedené v návrhu usnesení se nachází v ul. Želatovská. REALSANT s.r.o., se sídlem 
Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, jako investor, požádala statutární město Přerov o majetkové 
vypořádání budoucích vztahů k pozemkům uvedeným v návrhu usnesení, v rámci stavby „Obchodní a 
nákupní centrum Kasárna Přerov“. V rámci přípravy tohoto investičního záměru již bylo vydáno 
Magistrátem města Přerova - Odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 8.6.2016 územní 
rozhodnutí č. 48/2016. Pro stavební povolení je třeba smluvně dořešit veškeré majetkové záležitosti 
tak, aby mohla být stavba zahájena. 
Pozemky p.č. 5290/103, ost. plocha, p.č. 5290/2, ost. plocha, v k.ú. Přerov, jsou ve vlastnictví 
statutárního města Přerova a jejich výše uvedené části budou převedeny do vlastnictví Olomouckého 
kraje ( pozemky na kterých bude umístěna okružní křižovatka).

Důvodem předložení a projednání majetkové dispozice v orgánech obce je zajištění 
majetkoprávního vypořádání připravované investiční akce – stavby „Obchodní a nákupní 
centrum Kasárna Přerov“ v ul. Želatovská.


